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Ședința de îndată 

a Consiliului Local al Municipiului Brașov 

din data de 19 august 2022 

  

  
Ședinţă de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost 

convocată pentru data de 19 august 2022, orele 08:30 - anunțul de ședință 
fiind postat pe site-ul instituției și publicat în Monitorul Oficial Local. 

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, printr-o platformă 
on-line de video - conferință. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brașov - Trandafir Adriana 
face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 25 de consilieri, 
absentează motivat d-nul Anton Cătălin și precizează că ședința este 
statutară și se pot lua hotărâri valabile. 

La ședință participă d-nul Primar Allen Coliban, d-na Viceprimar      
- Boghiu Flavia - Ramona, și d-nul Viceprimar - Rusu Sebastian - Mihai.  

Preşedinte de şedinţă - doamna consilier local Pamela Diaconu. 
Secretar General: d-na Trandafir Adriana. 
  

  Preşedintele de şedinţă - d-na Diaconu Pamela-Maria, menționează că 
d-nul Viceprimar - Rusu Sebastian - Mihai, va sosi la şedinţă cu câteva 
minute întârziere. 
  
  
                    Punctul nr. 1 al ordinii de zi 
  

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 
Brașov, la programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public și a devizului general pentru proiectul 
Creșterea Eficienței Energetice a Infrastructurii de Iluminat Public 
(Stradal/Pietonal) din Municipiul Brașov” - Zona 1. 
  

 
Domnul Primar - Allen Coliban menționează faptul că urgenţa 

este justificată de calendarul depunerilor pe P.N.R.R, respectiv că astăzi 



la ora 10, va fi un apel deschis pentru iluminat, pentru eficienţă energetică 
în privinţa iluminatului public. 

Arată că a fost adaptat proiectul din perspectiva cererii de 
finanţare şi al segmentării cheltuielilor, în funcţie de lucrurile prevăzute 
în ultimul ghid, în ultima variantă de ghid, care a fost publică de curând, 
la începutul acestei luni. 

Menționează că din materialele comunicate din devizul general,  
proiectul se ridică la aproape 27 milioane de lei - este suma aferentă 
modernizării tuturor corpurilor de iluminat din municipiu, pe trecerea 
iluminatului pe led, aceasta este suma totală de care am avea nevoie, 
pentru a înlocui toate corpurile pe incandescenţă, în corpuri led. 

Se arată că proiectul este împărţit în 3 zone, şi Zona I este cea 
pentru care depunem cerere de finanţare pe acest apel, iar pentru ce se 
depune astăzi, va fi din deviz, capitolul -linia 4.1.1.1. - de 4.343.500 lei şi 
linia 4.1.2.1. - de 2.298.727 lei- sunt corpurile de iluminat, cu tot cu braţe 
şi lucrări, şi sistemul de tele-gestiune aferent. 
  

Se supune aprobarii ordinea de zi a ședinței și se votează cu 
unanimitate. 
  

Se reiau discuţiile cu privire la Punctul nr. 1 al ordinii de zi. 
  

Dl. Radu Barbu - şef Serviciu Amenajare Drumuri Publice şi 
Siguranţa Circulaţiei, menționează faptul că documentaţia D.A.L.I. pentru 
eficientizare energetică, a fost întocmită iniţial, pentru tot ceea ce 
înseamnă în municipiul Braşov, corpuri de iluminat fără led, aceasta 
înseamnă că toată documentaţia a fost întocmită pentru un număr de 
8.425 corpuri de iluminat. 

Arată că în afară de corpuri de iluminat, mai sunt şi nişte lucrări 
aferente şi necesare; de exemplu, înlocuirea braţelor, în funcţie de cum va 
reieşi din proiectul tehnic, înlocuirea coloanei de alimentare, plus alte 
legături şi lucrări conexe mărunte. 

Menționează că pentru Zona I, sunt în jur de 2.200 - 2.300 
corpuri de iluminat. 
  

D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra Ioana îl întrebă pe 
domnul Primar, dacă rămâne acea tranşă de 6 milioane lei de care a făcut 
vorbire, într-o discuţie anterioară. 
  

Domnul Primar - Allen Coliban, subliniază că devizul total al 
proiectului, care vizează înlocuirea în tot municipiul, a 8.000 de corpuri 
de iluminat din acest deviz pentru apelul de astăzi, va fi depus, primul 
segment, pentru Zona 1, care are o valoare eligibilă de 6 milioane de lei.  



  
    Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  

   
Domnul Primar - Allen Coliban, reamintește că şedinţa ordinară va 

avea loc săptămâna viitoare, pe 25 august, joi, la ora 11, urmând să fie 
transmisă ordinea de zi . 
  

Domnul consilier local - Chiricheş Andrei Ciprian întreabă dacă 
toate corpurile de iluminat, care acum funcţionează, vor intra într-o 
procedură de vânzare.  
  

Domnul Radu Barbu - şef Serviciu amenajare drumuri publice şi 
siguranţa circulaţiei:arată că nu, și că sunt mai multe generaţii de corpuri 
de iluminat, care se mai pot refolosi, se vor folosi în altă parte sau vom 
găsi o posibiliate de valorificare. 
   

Domnul consilier local - Codreanu Adrian întreabă dacă există o 
listă a străzilor, care vor intra în lucru, în perioada următoare, iar domnul 
Radu Barbu arată că nu există. 
  
    Preşedintele şedinţei - d-na consilier Diaconu Pamela - Maria 
declară încheiate lucrările şedinţei. 
 
    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele 
legale.  
 
 

 
  
  
 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR  GENERAL, 

DIACONU 
PAMELA                               ADRIANA  TRANDAFIR 

 
 

 


